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ABSTRAK 

 

A’AK SAPUTRA, H0A113054, Jurusan Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Jambi Kampus Sarolangun dengan judul skripsi : 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sarolangun. Pembimbing I : Bapak Mohammad Ihsan, SE.,M.Si, 

Pembimbing II : Bapak Sigit Indra Wijaya, SE.,M.Si. 

Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, maka ditunjuklah 

Inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah kabupaten/kota, yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah pada kegiatan 

pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Namun menurut 

pengamatan penulis pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat terhadap pegawai negeri sipil 

di Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun pada umumnya dan pada badan kepegawaian yang 

dimana bagian ini menjadi tempat urusan mengenai kepegawaian tentu saja akan berbeda 

dengan yang lain, sehingga hal ini mendorong penulis untuk meneliti pelaksanaan tugas dan 

fungsi inspektorat daerah pada badan kepegawaian daerah kabupaten sarolangun. Memiliki 

rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten 

Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun dan Faktor apa saja 

yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Inspektorat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dan menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 

pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

inspektorat daerah pada badan kepegawaian daerah kabupaten sarolangun. 

 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Inspektorat 

kabupaten sarolangun telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar atau sesuai 

dengan prosedur yang ada. Dan faktor yang mempengaruhi Inspektorat Kabupaten  

Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni: sitem dan prosedur, sarana dan 

prasarana, sumber daya manusia dan anggaran. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pengawasan pada hakeketnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader 

atau  top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fumgsi-fungsi dasar manajemen 

lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, 

fungsi pengawasan meruakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti 

di lingkungan pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur 

sedangkan  di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota merupakan tanggung tugas dan 

tanggung jawab bupati dan walikota. Namun keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti 

prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan 

kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan 

dalam teori-teori organisasi modern.  Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, 

yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan 

kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk 

mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah 

ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka 

tidak ada hal yang menyimpang. Maksud pengawasan itu dalam urusan yang sederhana 

adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan dimasa mendatang. 

Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang 

diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk 

meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih.  

Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu:  

1. Menentukan standar, 

2. Mengukur hasil atas dasar standard  

3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.  

Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab 

program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu 

kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah pelaksanaan 

kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. 

Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil 

ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus 

menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas 

berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang .  

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan 

Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementerian kita 

kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas 

eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten 

pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang  merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan 

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. 

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan 

pelaksanaan urusan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka 

inspektorat mempunyai fungsi: 

1. Perencanaan program pengawasan 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan 



Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki 

peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen 

maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi 

fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi 

perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan 

program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai 

pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat Kabupaten Sarolangun 

anggaran merupakan salah satu hal yang penting. Agar anggaran dapat digunakan 

sebagaimana mestinya Inspektorat Kabupaten Sarolangun menjalankan delapan rogram kerja. 

Dari delapan program kerja tersebut semuanya terealisasi (100%). Dan berdasarkan 

keputusan Bupati Sarolangun nomor 397/Inspektorat/2016 tanggal 15 Agustus tentang 

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 telah 

ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat tahun 2016. Audit 

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan 

tertentu yang dilaksanakan pada TA. 2016 selama 12 ( dua belas ) bulan mulai Januari-

Desember 2016. Rencana jumlah UPT/OPDyang diaudit pada tahun 2016 adalah 112 objek 

audit dari total 112 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sedangkan dalam 

realisasinya teraudit sebanyak 112 objek audit (100%). 

Memahami pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan terhadap 

pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan unsur penyelenggaran pemerintahan di 

Kantor Bupati Kabupaten Sarolangun, terkhusus pada Badan Kepegawaian Daerah, maka 

penulis tertarik untuk memilih judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah 

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun”. 

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi fokus permasalahan penelitian 

ini adalah: 

a. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun 

terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun ? 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam 

melaksanakan fungsi dan tugasnya? 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

4. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran theoritis 

akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah efektifitas kinerja lembaga 

pengawasan agar bisa menekan tingkat penyimpangan. 

a. Manfaat Teoritis Akademis.  

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam 

bidang pengawasan , untuk memperkaya bahan kajian pengawasan. Selain itu memberikan 

kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti 

pentingnya pengawasan yang perlu dibangun untuk terjadinya sinergi yang baik antara aparat 

pengawas formal pada lingkup pemerintahan dengan stakeholder’s yang punya kepedulian. 

 

 



b. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi unit kerja pengawasan, para pimpinan unit kerja pelaksana dan perencanaan untuk 

terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan lingkup sub 

bagian kepegawaian. 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif merupakan metode yang menganalisis data berupa data tertulis atau lisan yang 

terucap dari seseorang yang diamati. Metode dalam analisis data umumnya ditujukan untuk 

memproses data dan menerapkan kontruksi analisis untuk menggali makna data sehingga 

mengerucutkan kepada kesimpulan yang valid dan dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan 

ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.  

2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Inspektorat Daerah wilayah Kabupaten Sarolangun. 

3. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh terdiri dari : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil  

wawancara secara langsung dengan pejabat inspektorat daerah yaitu kepala inspektorat 

kota Makassar yakni Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu 

Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan 

Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah yang bersangkutan terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka melalui buku-

buku,peraturan perundang-undangan, artikel dan karya-karya ilmiah lainnya yang 

didapatkan di media elektronik yang digunakan sebagai referensi penunjang penulisan 

ini. 

4.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk data 

sekunder melalui literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan penelitian yang 

dilakukan. Untuk data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara atau 

melakukan tanya jawab langsung dengan pihak informan inspektorat daerah Kabupaten 

Sarolangun yaitu Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, 

Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Kepala Badan 

Kepegawaiaan Daerah. 

5.    Analisis Data 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menyangkut tentang pelaksanaan 

tugas dan fungsi inspektorat daerah pada badan kepegawaian daerah kabupaten sarolangun. 

Maka data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun 

data sekunder menggunakan teknik analisa kualitatif dimana proses pengolahan data yang 

telah terkumpul kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Mengawasi Badan Kepegawaian 

Daerah  Kabupaten Sarolangun. 
Fungsi pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu 

organisasi. Sistem oerganisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam oerganisasi 

tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula yang terjadi pada lingkungan 



pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun. (Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu 

Wilayah I Bapak H. Mangngalle, S.Pd., M.Pd). 

Adapun tahapan-tahapan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Sarolangun sebagai berikut: 

a. Persiapan/survay 

Proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang di lakukan oleh dinas 

inspektorat adalah melakukan persiapan/survey program kerja dari pemda kabupaten 

Sarolangun kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan  yang dilakukan oleh tim 

yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan 

jangkah waktu selama satu minggu. (Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah I 

Bapak H. Mangngalle, S.Pd., M.Pd)  

Beliau juga menjelaskan bahwa:  

 “Dilakukan persiapan/survey lapangan, pembuatan Program Kerja Pemeriksaan 

(PKP). Sebagai langkah pertama dalam proses pemeriksaan perlu dilakukan 

pengumpulan data yang relevan dengan kegitan objek yang akan di periksa sebagai 

dasar dalam penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Dan pada saat kami 

melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data 

pada badan kepegawaian daerah.” (11:30 WIB tanggal 5 Juni 2017). 

 Berdasarkan buku Petunjuk Oprasional Pemeriksaan (POP) regular Inspektorat 

Kabupaten Sarolangun  tahun 2008, data yang perlu dikumpulkan pada saat survey 

pendahuluan meliputi: 

a) Data permanen seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, 

kebijaksanaan dan lain-lain. 

b) Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan 

lain-lain. 

c) Data yang menyangkut tentang aktivitas objek yang akan diperiksa:  

a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen. Untuk mendapatkan 

pengertian yang sejelas-jelasnya mengenai wewenang yang menjadi dasar kegiatan 

dan tujuan program yang akan diperiksa, mengembangkan langkah-langkah 

pemeriksaan dalam menetukan ketaatan objek yang akan diperiksa terhadap 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenagnya, baik yang 

menyangkut kebijakasanaan prosedur maupun pelaksanaannya, dan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai kedudukan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja 

dari objek yang akan diperiksa. 

b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen. Untuk mendapatkan gambaran 

mengenai perbandingan besarnya anggaran dan relevansi dari pendapatan belanja 

baik tahun lalu maupun tahun berjalan, mengenai kualifikasi pegawai baik kualitas 

maupun kuantitas,dan tersedianya sarana dan prasarana dari objek yang diperiksa. 

c. Tujuan penelaahan terhadapn aktivitas objek yang akan diperiksa yaitu mendapatkan 

gambaran mengenai ruang lingkup aktivitas dari objek yang akan di periksa yang 

meliputi laporan-laporan kegiatan dari objek yang akan diperiksa, laporan hasil 

pemeriksaan aparat pengawasaan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang 

mempunyai hubungan objek yang diperiksa. 



Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh informan dan di dukung dengan fakta 

yang ada dilapangan. Penulis dapat mengatakan survey yang dilakukan oleh tim pemeriksa 

telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan pada POP regular Kabupaten Sarolangun. (pengamatan penulis mulai dari bulan 

Mei-Juni 2017). 

b. Program Kerja Pemeriksaan. 

Setelah itu yang dilakukan oleh pemeriksa adalah Pembahasan Program Kerja 

Pemeriksaan (PKP) dengan  Kepala perangkat Daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan 

diadakan pemeriksaan. PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh 

setelah dilakukannya survey. PKP disusun oleh anggota tim pemeriksa dan disetujui oleh 

ketua tim. (Hasil wawancara dengan sekretaris, Drs. Ridza 10:00 WIB tanggal 5 Juni 2017.)  

Berdasarkan POP Reguler Inspektorat Kabupaten Sarolangun, PKP harus berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Rencana yang sistematis 

2. Landasan pemberian tugas dari penanggung jawab pemeriksa kapada kepala bidang. 

3. Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain peleksaanaan kegiatan dengan rencana-

rencana yang ditetapkan. 

4. Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan penanggung jawab pemeriksa tentang 

urutan langkah yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaaan. 

a. Susunan dari isi PKP: 

1. Informasi instansi yang diperiksa, sifat, dan periode yang diperiksa. 

2. Tujuan dan ruang lingkup. 

3. Sasaran pemeriksaan. 

4. Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa BAB atau surat. 

5. Instrruksi-instruksi khusus. 

Langkah selanjutnya yaitu itu Bapak Rosli, S.Pd mengungkapkan bahwa: 

“Setelah dilakukannya survey dan penyusunan PKP maka dilakukan pengujian 

terhadap pengandalian manajemen yang meliputi organisasi seperti organisasi, 

kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, akutansi, pelaporan, dan pengawasan 

intern pada perangkat daerah yang ingin diperiksa”. Hal yang sama persis 

diutarakan oleh Haramen, S.Pd.,ME selaku Inspektur Pembantu Wilayah III. 

12:00 WIB tanggal 5 Juni 2017. 

Kembali berdasarkan penelitian penulis telah sesuai dengan POP 2008 yang berlaku. 

Namun pada saat pembuatan PKP selalu terjadi keterlambatan pembuatan PKP karena 

biasanya terjadi kesulitan pada penyatuan waktu antara tim pemeriksa, dengan yang 

diperiksa. (Berdasarkan pengamatan penulis dari bulan Mei-Juni). 

c. Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat temuan, dan kertas 

kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang hasil-hasil pemeriksaan dengan 

kepala perangkat daerah.  Daftar temuan disusun berdasarkan urutan-urutan pengertian KKP 

adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang / ketua tim 

selama melelakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-langkah 



pemeriksaan yang ditempuh, penguji. Yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan 

kesimpulan hasil pemeriksaan, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepala bidang/ ketua tim 

wajib membuat KKP. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten 

Sarolangun, Drs. Ridza selaku kepala Inspektorat kabupaten Sarolangun, 5 Juni 2017, 10:00 

wib).  

Berdasarkan POP regular 2008 PKP yang dituangkan dalam KKP isi daftar temuan 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi 

2. Kriteria 

3. Penyebab terjadinya penyimpangan 

4. Akibat penyimpangan 

5. Komentar pejabat 

6. Rekomendasi 

Pada pembuatan KKP menurut pengamatan penulis selama bulan Mei-Juni 

melakukan penelitian. Tim pemeriksa melakukan pembuatan KKP dengan lancar dan baik, 

dan sesuai dengan POP Reguler tahun 2008. 

d.   Laporan Hasil Pemeriksaan. 

Ketua tim wajib melakukan penyusunan LHP laporan hasil pemeriksaan. LHP 

merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek 

yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya menginformasikan 

temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dilengkapi dengan 

rekomendasi. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sarolangun, Drs. 

Ridza selaku kepala Inspektorat kabupaten Sarolangun, 5 Juni 2017, 10:00 wib). 

Pada pengamatan penulis selama bulan Mei-Juni 2017 selama penyusunan laporan 

hasil penelitian penulis mendapatkan masalah yang selalu berulang yaitu dalam proses 

penyelesaian yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang tertunda dikarenakan terbatasnya 

prasarana dan sarana yang ada di kantor inspektorat. 

Jenis pemeriksaan yang dilaksaanakan oleh tim pemeriksa tahun ini pada Badan 

Kepegawaian Daerah merupakan pemeriksaan regional atau pemeriksaan sesuai dengan 

program kerja dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada kasus yang ingin ditindak lanjuti 

sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh tim pemeriksa lain. Dan jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan ini selama 2 minggu saja. Susunan tim 

pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah tahun ini di ketuai oleh : Ahmad  

Effendi, S.Pd, sekretaris : Netti Aryanti, SP,  anggota : M.Husni Mubarroq, SE, Ismilizar, SP 

dan Hendri.  

Jadi, dari hasil wawancara di atas baik hasil wawancara yang dilakukan dengan tim 

pemeriksa dari inspektorat sebagai objek dari peneliti maupun Badan Kepegawaian Daerah 

sebagai pembanding atau dengan kata lain sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas yang 

dilakukan oleh Inspektorat. Penulis dapat menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Badan Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan 

prosedur yang telah diterapkan pada pemerintah daerah. Dengan kata lain dinas Inspektorat 

telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan fungsional di daerah dengan 

benar. 

 



2.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi di Kantor 

Inspektorat Kabupaten Sarolangun 

Dalam penelitian ini kaitannya dengan pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia aparatur di Kantor inspektorat Kabupaten Sarolangun yang masih tergolong rendah, 

telah diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap baik-buruknya kinerja aparat 

yaitu dari dalam diri (internal) adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan, dan dari luar 

diri manusia (eksternal) adalah faktor sistem dan prosedur kerja, serta sarana dan prasarana. 

Berhubung karena penjelasan tentang faktor-faktor yang sifatnya internal telah tersirat dalam 

pembahasan tentang pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor 

Inspektorat Kabupaten Sarolangun, maka dalam kajian ini, penulis lebih menekankan 

penjelasan terhadap faktor-faktor eksternal dengan indikator faktor sistem dan prosedur kerja, 

serta sarana dan prasarana.   

Secara umum bahwa tingkat kinerja para karyawan baik karyawan swasta maupun 

karyawan/aparat pemerintah dimanapun mereka bekerja secara kuantitatif maupun kualitatif 

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok utama yakni faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri 

dan faktor yang datang dan luar diri manusia.(pengamatan penulis) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Badan 

Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan pada 

pemerintah daerah. Dengan kata lain dinas Inspektorat telah menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai pengawasan fungsional di daerah dengan benar 

b. Faktor yang mempengaruhi Inspektorat Kabupaten  Sarolangun dalam melaksanakan 

fungsi dan tugasnya yakni :  

1. Sistem dan prosedur 

2. Sarana dan prasarana 

3. Sumber daya manusia 

4. anggaran. 

2.   Saran  

a. Kepada dinas Inspektorat Kabupaten Sarolangun agar mempertahankan kinerja yang 

dimiliki dan lebih meningkatkan kualitas terkhusus pada bagian sarana dan prasarana 

agar peleksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Inspektorat lebih 

meningkat lagi. 

b. Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar lebih memperhatikan keaadaan dinas-

dinas yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun supaya fungsi dan 

tugas yang dijalankan setiap dinas berjalan dengan optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Abdul Rahman, Arifin. 1977. Kerangka Pokok-pokok Menejemen Umum. Balai Pustaka: 

Jakarta. 

Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung: 

Jakarta. 

Handoko, T. Hani. 1984. Manajemen Edisi kedua. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah 

Mada: Yogyakarta. 

Natsir, Achmad. 1994. Pokok-Pokok Materi Pengawasan Aparatur Pemerintahan. Ujung 

Pandang. 

M. Sitomorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Rineka 

Cipta: Jakarta. 

Sujamto. 1987. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia. Cetakan Pertama.  Sinar Grafika: 

Jakarta. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai 

Pustaka: Jakarta. 

Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. 

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D.Alfabeta: Bandung. 

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi, Makasar, Program Studi 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Hasanuddin 

Makassar, 2008 

B. DATA INTERNET 

Hardy. 14 Juli 2011. Aturan Baru Pengawasan Internal. Http://Www.Google.Com (Diakses 

Tanggal 20-July-2011) 

Kerda. 15 Januari 2011. Pengawasan.  Http://Www.Worddpress.Com (Diakses Tanggal 20-

July-2011). 

Local Government Support Program Finance &  Budgenting Team. Oktober 2010. Panduan 

Pelatihan Pengawasan Internal Bagi Staf Inspektorat. Http://Www.Lgsp.Or.Id. 

(Diakses Tanggal 20-July-2011). 

C. DOKUMEN. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Dearah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi 

Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota. 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam 

Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 30 2008, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 

Kabupaten Sarolangun. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.worddpress.com/
http://www.lgsp.or.id/

